Inschrijfformulier Tennisschool Salam
Zomer 2020 (April-Oktober)
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Geboortedatum:
E-mail:

Mobiel:

KNLTB-nummer:
Aantal jaren getennist:
Speelsterkte
Enkel:
Dubbel:
Ervaring met andere balsporten?
Ja/nee

namelijk:

Senioren groepsles
A:
B:
C:

KEUZE:

50 minuten groep van 4 personen
50 minuten groep van 6 personen*
50 minuten groep van 8 personen*

Privéles (of met 2 personen)
A:
B

KEUZE:

50 min
25 min

Jeugd (tot 18 jaar)
A:
B:
C:

KEUZE:

50 minuten groep van 4 personen
50 minuten groep van 6 personen*
50 minuten groep van 8 personen*

Ik kan lessen op (omcirkel wat van toepassing is):
Maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/zaterdag
Ik wil graag lessen samen met:
Bij ondertekening van deze overeenkomst ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.
Datum:

Handtekening:

De volgende trainingen worden verzorgd door Tennisschool Salam:
1. Groepsles jeugd (4,6 of 8 kinderen)
2. Groepsles senioren (4,6 of 8 personen)
3. Individuele les (1 of 2 personen)
4. Competitie training
1. Groepsles jeugd van 4,6 of 8 kinderen (rood, oranje, groen en geel)
Deze lesvorm heeft als hoofddoel om de kinderen te enthousiasmeren en te motiveren
voor het spel. Ieder kind krijgt op zijn eigen niveau aandachtspunten aangereikt die zullen
zorgen voor verbetering.
De lessen zullen 50 minuten duren, er kan een keuze gemaakt worden uit 10 of 19 lessen.
Kosten:

10 lessen*

19 lessen

Groepsles 4 kinderen 1x p.w.

€ 140,-

€ 250,-

Groepsles 6 kinderen 1x p.w.*

€ 95,-

€ 175,-

Groepsles 8 kinderen 1x p.w.*

€ 72,50,-

€ 130,-

2. Groepsles volwassenen van 4,6 of 8 personen
Deze lesvorm heeft als hoofddoel om volwassenen op ieder niveau het tennis aan te leren
en te helpen verbeteren. Tijdens de trainingen werkt u met uw eigen technische en
mentale aandachtspunten.
De lessen zullen 50 minuten duren, er kan een keuze gemaakt worden uit 10 of 19 lessen.
Kosten:

10 lessen*

19 lessen

Groepsles 4 volwassenen 1x p.w.

€ 140,-

€ 250,-

Groepsles 6 volwassenen 1x p.w.*

€ 95,-

€ 175,-

Groepsles 8 volwassenen 1x p.w.*

€ 72,50,-

€ 130,-

3. Individuele les van 1 of 2 personen
Deze lesvorm heeft als hoofddoel om onder begeleiding van intensieve aandacht te
werken aan uw persoonlijke doelen.
De duur van de les is 25 of 50 minuten. Kiest u voor 50 minuten, dan is het mogelijk om
met twee personen te lessen.
Kosten 25 minuten:

10 lessen

19 lessen

Individueel

€ 225,-

€ 425,-

Kosten 50 minuten:

10 lessen

19 lessen

Individueel
2 personen (p.p.)

€ 400,€ 200,-

€ 760,€ 380,-

*
*
*

10 lessen zijn achtereenvolgend. Het is niet mogelijk hier 19 weken de tijd voor te nemen
Groep van 6 leerlingen alleen mogelijk mits er 6 leerlingen zijn, anders zal het een lesgroep van 4
leerlingen worden.
Groep van 8 leerlingen alleen mogelijk mits er 8 leerlingen zijn, anders zal het een lesgroep van 6 of
4 leerlingen worden.

